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ÚVODNÍ SLOVO

Léto klepe na dveře.
Jaro splnilo svůj úkol a předává vládu létu. A co léto nabízí? Zejména hodně slunce, koupání a dovolenou. Jsme
národ zahrádkářů a ti začnou svádět
nekonečný boj s plevelem, běhat večer
nebo ráno s konví, prohánět po trávníku sekačku a dělat stovky dalších prací.
Ale vždycky večer si najdou chvilku,
aby se na té své zahrádce posadili a
dívali se, jak to mají pěkné a upravené
a jak to všechno roste před očima. A
pak se dočkají dne, kdy se všichni pyšní svými výpěstky.
Dodnes nikdo neví, jak vzniklo pojmenování tohoto ročního období.
V encyklopediích je napsáno, že původ je neznámý. Někteří badatelé se
domnívají, že základ je v latinském slově „laetus,“ což znamená veselý nebo
šťastný. Můžeme jim věřit, ale také nemusíme. Konec konců, existuje i báje
o řecké bohyni, které si naši slovanští
předkové tak vážili, že tohle roční období pojmenovali po ní.
Byla dcerou Titána Koia a jeho manželky Foibé. Jmenovala se Létó a byla
bohyní plodnosti a mateřství. Byla tak
krásná, že po ní zatoužil sám vládce
bohů, Zeus. Jejich románek nezůstal

bez následků a mladá bohyně byla
v očekávání. Jenomže se o tom dozvěděla Diova manželka Héra a proklela
nešťastnou Létó strašnou kletbou. Přiřkla jí, že nikde na zemi nenajde místo,
kde by mohla porodit. Lidé i bozi Létó
odvrhli, vody před ní ustupovaly, země
jí odmítala. Zoufalá bloudila světem,
až se dostala i mezi naše prapředky. Ti
jediní ji přijali vlídně a ona jim to oplácela tak, jak uměla. Všechny jejich děti
byly krásné a zdravé a bylo jich v ten
čas nebývale mnoho. Pole vydala bohatou úrodu klasů a stáda se rychle začala rozrůstat. Létó žila s Čechy šťastně
a spokojeně po tři měsíce. Čas porodu
se však neúprosně blížil a ona musela
najít místo, kde kletba neplatila. Ač nerada, vydala se znovu na cestu. Vděční
Čechové pak pojmenovali právě ty tři
měsíce jejím jménem.

Pro úplnost doplním, že Létó nakonec své šťastné místo našla. Tím
byl ostrov Délos, který plul na mořské
hladině. Nebyl tedy spojen se zemí
a kletba na něm neplatila. Létó tu porodila dvojčata. Dívku Artemis a chlapce Apollóna. Ale to už je jiný příběh
a jiná báje. A ještě jen tak na okraj.
Staroslovanská bohyně mateřství
a plodnosti se jmenuje Lada nebo také
Lata. I ona má podle mytologie dceru a
syna a její příběh je s osudem Létó až
nápadně podobný. Možná by pánům
jazykozpytcům prospělo, porozhlédnout se po původu názvu léta doma.
Vážení spoluobčané. Přejeme Vám
všem krásné a slunečné léto, dále pak
hlavně dovolenou podle Vašich představ.
Zdeňka Štěchová
Ctirad Hirš
místostarostka
starosta

DĚNÍ V OBCI
V průběhu měsíců července a srpna budou realizovány opravy parkoviště a komunikace u mateřské školy.
Dále je připraven projekt ke stavebnímu povolení na I. a II. etapu revitalizace sídliště Lučina.
Posléze nás čekají opravy chodníků u budovy úřadu a ve Výškovské ulici, kde je již hotový projekt a jsou provedeny
zaměřovací práce pro chodníky v ul. Chodská - Výškovská, od kulturního domu - Pivovarská.
V květnu byly zahájeny práce v III. etapě stavebních úprav objektu zámku.
A v letošním roce bychom chtěli zahájit přípravné práce na památníku v Pístově, opravách hřitovní zdi v Michalových
Horách a zcela jistě na vodovodu ve Výškově, kde byl již vybrán dodavatel prací.
												Ctirad Hirš
												 starosta
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 3 ze dne 29. 4. 2015
14. ZM schvaluje:
1. Předložený program 3. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Sudor, Luboš Hlačík
3. Ověřovatele zápisu: Vlastimil Machovec, Karel Benda
4. Kontrolu usnesení 2. zasedání ZM.
5. Prodej pozemků p.č. 63 - zahrada v k.ú. Boněnov a pozemek
p.č. 65/2 zahrada v k.ú. Boněnov. (bod č. 3.2.1 programu ZM)

6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4284 zahrada o výměře
373 m2 v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 3.3 programu ZM)

7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3622 ostatní plocha
o výměře 192 m2 v k.ú. Chodová Planá za podmínky zřízení
věcného břemene. (bod č. 3.4 programu ZM)

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 83 trvalý travní porost
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o výměře 161 m v k.ú. Boněnov. (bod č. 3.5 programu ZM)

9. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 85/1 trvalý travní porost
o výměře 139 m2 v k.ú. Boněnov. (bod č. 3.6 programu ZM)

10. Žádost J. J. o změnu ÚP v obci Hostíčkov:
a) identifikace navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických
nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
Vlastní pozemky – 18/1, 20/5, 2117, 2116, 14, 12/1
Pronajaté pozemky – 71/1, 71/2, 77, 2049
b) navrhovaná změna využití ploch na území obce
Stavby pro zemědělskou výrobu malého rozsahu s rodinným domem majitele – farmáře.
c) současné využití ploch dotčených návrhem navrhovatele:
Malá zemědělská farma v nevyhovujících objektech a prostorách.
d) důvody pro pořízení územního plánu:
Rekonstrukce a modernizace farmy, nikoliv její rozšíření, jen rozsáhlá modernizace. (bod č. 3.8 programu ZM)

11. Vložení vodovodu a kanalizace do sdružení VAK Karlovy Vary.
(bod č. 3.12 programu ZM)

12. Vložení rozšíření kanalizace v centrální části Městysu Chodová
Planá do sdružení VAK Karlovy Vary. (bod č. 3.13 programu ZM)

13. Koupi p.p.č. 457, o výměře 447 m2 ostatní plocha v k.ú. Pístov
do svého vlastnictví. (bod č. 3.14 programu ZM)

14. Doplnění do KP jako kupující také paní L. L., MH.
(bod č. 3.16 programu ZM)

15. Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku městyse
k 31.12.2014. (bod č. 3.17 programu ZM)

16. Rozpočtové opatření č. 5/2015. (bod č. 3.19 programu ZM)
17. Předložený Návrh na přidělení dotace na přímou podporu
spolků a sdružení pro rok 2015. (bod č. 3.20 programu ZM)

18. Rozpočtové opatření č. 6/2015. (bod č. 3.21 programu ZM)
19. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 2016-2018.
(bod č. 3.22 programu ZM)

20. Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2015.
(bod č. 3.23 programu ZM)
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21. OZV č. 1/2015 Požární řád městyse Chodová Planá.
(bod č. 3.25.1 programu ZM)

22. OZV č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chodová
Planá. (bod č. 3.26 programu ZM)

23. Pracovní schůzku na hřišti na den 24.6.2015 v 17:00 hod. za účelem posouzení jeho současného stavu. (bod č. 3.30 programu ZM)

24. Otevření zámeckého areálu od 2.5.2015 a to v SO a NE
od 8:00-19:00 hod. do 31.10. 2015. (bod č. 3.31 programu ZM)
15. ZM neschvaluje

1. Vyhlášení záměru prodeje části st.p.č. 682 o výměře 691 m2 včetně
stavby (garáže) v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 3.7 programu ZM)

2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3410/15 ostatní
plocha o výměře cca 35 m2 sousedící s pozemky st.p.č. 290 a 106
v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 3.9 programu ZM)

3. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 2106 (ostatní plocha)
o výměře 7973 m2 a p.č. 2112 (ostatní plocha) o výměře 284 m2
v k.ú. Hostíčkov. (bod č. 3.10 programu ZM)
4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 9/4 zahrada o výměře
142 m2 v k.ú. Výškov. (bod č. 3.11 programu ZM)

5. Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstev dle přílohy č.1 nařízení vlády 37/2003Sb., v platném znění ze dne 27.3. 2015 - varianta 2 s účinností od 1.5. 2015.
(bod č. 3.27 programu ZM)
16. ZM bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 3.1 programu ZM)
2. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu
spolků za rok 2014. (bod č. 3.18 programu ZM)

3. Výsledek uskutečněné kontroly MV ČR Plzeň za období leden
2014 - březen 2015 a přijatá opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků. (bod č. 3.28 programu ZM)
17. ZM doporučuje

1. Provést kontrolu hydrantové sítě v k.ú. Chodová Planá za účasti
starosty městyse, pana Zimáka - velitele JSDH a zástupce VaK
K.V. a s výsledkem kontroly seznámit zastupitelstvo městyse na
příštím zasedání. (bod č. 3.25.2 programu ZM)
18. ZM vyhlašuje

1. Záměr prodeje části pozemku p.č. 352/3 o výměře 621 m2 v k.ú.
Pístov. (bod č. 3.15 programu ZM)

2. Záměr prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví městyse.
Jedná se o tyto nemovitosti:
Byt č. 6 o velikosti 1+1 v čp.22 ulice PS, Chodová Planá
- cena dle ZP 509.800,- Kč
Byt č. 3 o velikosti 1+2 v čp. 341 Lučina, Chodová Planá
- cena dle ZP 585..130,- Kč
Byt č. 7 o velikosti 1+3 v čp. 467 Lučina, Chodová Planá
- cena dle ZP 992.630,- Kč
Bytový dům čp. 161 vč. příslušenství, PS Chodová Planá
- cena dle ZP 745.010,- Kč
Bytový dům čp.207 vč. příslušenství, Výškovská Chodová Planá
- cena 1.800.000,- Kč
Bytový dům čp. 171 vč. příslušenství, PS Chodová Planá
- cena není stanovena
Nebytová budova čp. 60 Michalovy Hory - cena není stanovena
(bod č. 3.24 programu ZM)

19. ZM revokuje:

1. Část usnesení č. 2.4. ze dne 5. 11. 2014 týkající se schválené výše
měsíční odměny neuvolněného místostarosty z důvodu výkonu
funkce dlouhodobě uvolněného místostarosty.
(bod č. 3.29 programu ZM)
20. ZM ukládá:

1. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městy-

Dne 24. června 2015
se koná 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

se Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I.
usnesení č. 14.5 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 3.2.2 programu ZM)

Ctirad Hirš v.r.

Mírový běh v Chodové Plané 21.5.2015
Mírový běh - Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run je neobyčejný běh
s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než
140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje
vše, co nás spojuje bez ohledu na naši
národnost, kulturu a víru - symbolizuje
přátelství, porozumění, mír a harmonii. Každý se může ke štafetě připojit,
vložit do pochodně svou dobrou vůli a
poslat ji dál do celého světa.
Při zastavení se běžců s hořící pochodní v Chodové Plané ke krátkému odpočinku a osvěžení, jsme měli tu čest podržet si také pochodeň míru s přáním
přátelství mezi národy celého světa,
které je v dnešní době tak aktuální.
		
Z. Štěchová

MATRIKA
Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů informujeme občany městyse Chodová Planá o následujícím:
1. Prosíme občany (jubilanty) s trvalým
pobytem na území městyse, kteří dovrší
životní jubileum ve věku 70, 75, 80, 85,
90, 95 a více let a mají zájem o osobní
návštěvu člena vedení městyse spojenou
s gratulací a předáním dárkového ba-

líčku či uvedení dosažení svého jubilea
v občasníku městyse a kronice městyse,
aby se dostavili na úřad městyse na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních
údajů.
2. Prosíme rodiče (zákonné zástupce) narozených dětí s trvalým pobytem na území městyse, kteří mají zájem na účasti
tradičního vítání občánků a uvedení informace o narození v občasníku městy-

NOVINKA !!!
Úřad městyse informuje o instalaci
platebního terminálu (platba kartou) určeného k bezhotovostnímu
převodu finančních prostředků, který
je umístěn v pokladně úřadu městyse
- kanceláři č. 6.

se a kronice městyse, aby se dostavili na
úřad městyse na matriku (kancelář č. 7)
a potvrdili svým podpisem souhlas ke
zpracování osobních údajů.
Věra Plecitá (matrika)

Městys Chodová Planá tímto informuje o otevření zámeckého
areálu pro veřejnost. Areál bude
zpřístupněn v období:
od 2. 5. 2015 do 31.10.2015
vždy v sobotu a neděli
od 8:00 hod. do 19:00 hod.
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POPLATKY
Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají zaplacené místní poplatky k jejich okamžité úhradě.
Termíny a výše všech poplatků, které se dle platné legislativy odvádí:
•
místní poplatek - komunální odpad
ve výši 500,- Kč - za osobu trvale žijící v obci
ve výši 500,- Kč - za nemovitost k rekr. užívání, byt či nemovitost, kde není žádná osoba hlášena k TP
splatný ½ do 31.1. 2015 a 2/2 do 31.7.2015
•

místní poplatek ze psů
ve výši 50,- Kč - osady Chodové Plané
ve výši 50,- Kč - poživatelé důchodů
ve výši 200,- Kč - rodinný dům
ve výši 500,- Kč - bytový dům
splatný do 30.4. kalendářního roku

•

poplatek za nájem z pozemku
splatný do 30.3. kalendářního roku

•

poplatek za hrobové místo (služby +nájem)
splatný do 31.12. kalendářního roku

Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM kancelář č. 6 či převodem na č.ú. městyse i pmocí nově umístěného platebního
terminálu.

ODPADY
Téma odpadů představuje široké spektrum problémů našich každodenních starostí „Kam s nimi?“ Vzniku odpadů je především třeba předcházet, vše maximálně využívat, a pokud to již nelze, tak se snažit jednotlivé materiály třídit a recyklovat. To je kámen úrazu našeho městyse.
Přestože městys disponuje sběrným dvorem, kompostárnou a dostatečným množstvím sběrných nádob, stále se nedaří
občanům tyto účelně a hospodárně likvidovat.
Vzhledem k nové vyhlášce č. 321/2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO vydal městys
novou OZV č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chodová Planá, která zahrnuje nakládání s bioodpady
a kovoodpady.
Seznámit se s ní můžete níže.
										 Městys Chodová Planá

Obecně závazná vyhláška městyse Chodová Planá č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Chodová Planá
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém zasedání dne …….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Chodová Planá, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Komunální odpad
1. Komunálním odpadem je dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/200 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů veškerý odpad vznikající na území městyse při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, s výjimkou odpadů vznikající u právnických osob nebo FO oprávněných k
podnikání.
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2. Třídění komunálního odpadu:
Komunální odpad se třídí na:
a) biologické odpady rostlinného původu
b) papír, nápojové kartony papírové
c) plasty včetně PET lahví a nápojových plastových kartonů
d) sklo
e) kovy
f ) nebezpečné odpady
g) objemný odpad
h) textilní materiál
i) směsný komunální odpad
3. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
4. Místem určeným k odkládání komunálního odpadu jsou:
a) sběrné nádoby uvedené v příloze č. 1 této OZV pro jednotlivé složky odpadu
b) sběrný dvůr a kompostárna městyse Chodová Planá, který je umístěn v areálu společnosti CHODOVKA a.s.,
v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.
c) zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
d )odpadkové koše na veřejných prostranstvích
e) zvláštní sběrné nádoby pro odkládání nebezpečného odpadu (mobilní svozy – pouze v době svozu) a sběrný dvůr v městysi

Čl. 3
Nakládání s tříděným odpadem
1. Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají tříděný odpad vzniklý jejich činností pouze do, pro jejich potřebu,
určených a označených, sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního odpadu
(využitelné složky KO, objemný odpad) ukládají do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny.
2. Fyzickým osobám se zakazuje:
- odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob pro využitelné složky KO
- do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat tyto složky KO:
objemný odpad, nebezpečný odpad, využitelné složky KO, bio odpad a dále pak stavební odpad
- shromážděné komunální odpady v nádobách udupávat či zhutňovat
3. Fyzickým osobám se ukládá:
- plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával
- zajistit pro shromažďování odpadu sběrné nádoby stanoveného typu o dostatečném objemu

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva bílá
b) nápojové kartony, barva bílá
c) sklo, barva zelená,
d) plasty, PET lahve, barva žlutá
e) oděvy, obuv a textilní materiál-speciální kontejner
4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky KO, než pro které jsou určeny.
5. Tříděný odpad lze odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému městyse uvedených v čl. 2 odst. 4. této OZV.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně (mobilním svozem) jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu městyse, výlepových plochách městyse, na webových stránkách městyse a
v místním občasníku Regent.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům v čl. 4 odst. 4
3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému obce uvedených v čl. 2 odst. 4. této OZV.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce,
linolea, matrace, dveře, sanitární technika, nábytek).
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2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (mobilním svozem) jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce úřadu městyse, výlepových plochách městyse a v místním občasníku.
3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům v čl. 4 odst. 4
4. Objemný odpad lze také odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému obce uvedených v čl. 2 odst. 4. této OZV.

Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu
1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
(1) typizované sběrné nádoby např. (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
(2) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner (u oprávněné osoby), který bude přistaven a odvezen za úplatu.
Čl. 9
Biologicky rozložitelné odpady
1. Pro účel této vyhlášky se jedná o odpad biologického původu: např. tráva, listí, větve a biologicky rozložitelné zbytky ze zahrad.
2. Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpady ho mohou samy využít, např. kompostováním na vlastním pozemku
nebo jej mohou bezplatně odložit v provozní době do kompostárny, která je umístěna v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul.
Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.
3. Každá fyzická osoba (má nárok na bezplatné odložení bio odpadu v kompostárně, která je umístěna v areálu společnosti
CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.

Čl. 10
Kovové odpady
1. Pro účel této vyhlášky se jedná o kovový odpad: např. nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky,
víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a odpady.
2. Fyzické osoby produkující kovový odpad jej mohou bezplatně odložit v provozní době do provozovny sběrného dvora městyse Chodová Planá, který je umístěn v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá nebo využít
zařízení ke sběru nebo výkupu kovových odpadů.
3. Každá fyzická osoba má nárok na bezplatné odložení kovového odpadu v provozovně sběrného dvora, který je umístěna
v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.
Čl. 11
Pokuty a sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška městyse
č.1/2006 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení na úřední desce městyse Chodová Planá.
Prosba na závěr:
Chápu, že likvidace odpadů je činnost, která nám všem bere čas a mnohdy i dech, ale chovejte se při likvidaci odpadů
ekologicky a ekonomicky. Jsme stále svědky toho, jak se likvidace odpadů zneužívá k likvidaci toho, co lze standardně
recyklovat jako tříděný odpad nebo likvidovat jako odpad komunální. Sami sobě tak ničíme své vlastní životní prostředí
bezohledností při nakládání s odpady. Přijďte se poradit třeba s pracovníky sběrného dvora a kompostárny, kteří s vámi
problém zkonzultují a rádi vám ho pomohou vyřešit.
												Ctirad Hirš - starosta
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
KONCERT SBORU LES TONGUES JOVIALES
V kongresovém sále - restaurace Staré Sladovny v Chodové Plané se konal
dne 8. 5. 2015 KONCERT francouzského sboru Les Tongues Joviales.

POZVÁNKA
Občanské sdružení
„Občané pro rozvoj a prosperitu areálu
a zámku Chodová Planá“

zvou všechny hravé a soutěživé občany
na turnaj v

Tento koncert pořádalo Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá. Na jejich vystoupení přišlo kolem 70 posluchačů, kteří tento
dvacetičlenný sbor odměnili potleskem. Jejich repertoár byl od klasiky a staré
hudby, přes spirituály a lidové písně. Děkujeme rodinnému pivovaru Chodovar
s.r.o. za poskytnutí prostoru, byl to krásný umělecký zážitek.
Podrobné informace na našich www.zamek-chodova-plana.cz

„OBŘÍM ČLOVĚČE NEZLOB SE.“

Turnaj proběhne dne 14. 6. 2015
v areálu zámku na asfaltové ploše.
Družstva jsou čtyřčlenná, registrace
proběhne od 12:00 do 12:45 hod.
Registrační poplatek 40,- Kč, bude
uhrazen při registraci, děti zdarma.
S pravidly turnaje a vlastní hry budete seznámeni při nástupu na zahájení
turnaje ve 13:00 hod.
Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno.
Turnaj bude provázet reprodukovaná hudba.

Slávka Janochová

MS HUBERT CHODOVÁ PLANÁ 2014
LEDEN - BŘEZEN 2014
- zimní přikrmování zvěře v době strádání, krmivo zakoupeno z vlastních
prostředků MS za 26 500,- Kč
DUBEN
- výroční členská schůze MS - zhodnocení uplynulého Mysliveckého roku.
- hodnocení trofejí za rok 2013 + jarní
svod psů v Chodském Újezdě
- stavění Máje v Dolním Kramolíně
společně s místními občany
KVĚTEN - koupení a odchov 300 ks
kachny březňačky a její vypuštění
na rybník „Bahna“
KVĚTEN - ZÁŘÍ
- lov srnců - v sezoně uloveno celkem
5 ks srnce obecného
ČERVEN - rybářské závody na rybníku
Kolman u příležitosti „Měsíce myslivosti „

ČERVENEC - ZÁŘÍ - opravy a budování
krmných zařizení a zařízení k lovu
- zakoupení nového nábytku do klubovny - 8 stolů a 30 ks polstrovaných
židlí
ZÁŘÍ - ŘÍJEN - společné hony na kachny
- zajištění krmné základny na zimní
období,zakoupení ovsa , řepy , senavětšinou od přítele Hirše
ŘÍJEN - PROSINEC - lov jelena siky,
společné hony a naháňky, krmení zvěře v zimním období
- výlov rybníku Bahna

103 ks zvěře Sika - zatím nejvyšší počet
od počátku lovu této zvěře v našem
MS
V roce 2014 jsme celkem odpracovali
1 049 brigádnických hodin.
K 31.12.2014 mělo MS HUBERT 16 členů.
F. Brůžek

V roce 2014 bylo uloveno :
7 ks srnčí zvěře
172 ks kachny březňačky
35 ks černé zvěře
18 ks lišky obecné
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Dne 9. května 2015 pořádal spolek
Starousedlíků na Návesném rybníce
2.ročník rybářských závodů.
Na startu se sešlo 27 rybářů a 14 dětí.
Po rozlosování se chytalo ve čtyřech
barevných sektorech. Rybářské štěstí
nejvíce přálo pan Josefu Gabrielovi,
který nachytal 316 cm ryb.
Na druhém místě se umístil pan Miroslav Matys s 303 cm ryb a třetí místo
obsadil pan Luboš Matys s úlovkem
o délce 261 cm.
V kategorii dětí zvítězil Matěj Lulák
s úlovkem 158 cm.
Nakonec byli všichni odměněni, a to
nejen vítězové.

OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
Na kostele v Boněnově se do poloviny
letošního roku udělalo hodně práce,
a to díky velké obětavosti dárců, kteří umožňují to, že chod prací není ani
na chvilku přerušen v důsledku nedostatku finančního zabezpečení. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám jakýmkoliv způsobem přispěli
na obnovu kostela.
V loňském roce byl obnoven kůr v kostele, o čemž jsme informovali v předchozích vydáních Regentu. Závěrem
loňského roku byly opraveny a dokončeny omítky v celém kostele včetně sakristie, kde byl obnoven i strop,
který jsme nechali zateplit s ohledem
na budoucí vytápění sakristie. Dokončili jsme také základní rozvod elektroinstalace, na které nám přispěly některé firmy. Vypínače a zásuvky budou
osazeny historizujícími porcelánovými
kryty.
V novém roce byly v kostele dokončeny kamenické práce. Hotov je kamenný kříž na podlaze. Probíhá celou hlavní lodí kostela od hlavního vchodu až
k presbytáři a kříží se s druhým ramenen kříže, a to proti bočnímu vchodu,
zhruba uprostřed hlavní lodi kostela,
kde nadále pokračuje k budoucímu
bočnímu oltáři. Také byla dokončena
obnova podlahy v presbytáři včetně
kamenných stupňů k hlavnímu oltáři.
Kostel je nově vyštukován a připra8

ven na výmalbu, která se uskuteční
po dokončení podlah v kostele. Nejprve je na řadě hydroizolace podlah,
po té se nalije na ni několik centimetrů betonu a položí se tepelná izolace.
Na ni se nainstaluje elektrické vytápění, které bude sloužit návštěvníkům
pro jejich větší pohodlí v sychravém
počasí. Závěr stavebních úprav podlahy bude pravděpodobně tvořit dlažba,
o jejímž druhu se rozhodneme po poradě s architekty. Veškeré stavební práce podlah budeme dělat svépomocí a
za tímto účelem se v letních měsících
budou opět konat veřejné brigády.
První z nich (věnovaná ovšem úklidovým a přípravným pracím) se už uskutečnila již 22. dubna.
V současné době bude vytvořen nový
architektonický návrh všech vstupních
dveří v boněnovském kostele.
Návštěvníci se o postupu prací při obnově kostela budou
moci přesvědčit na
vlastní oči, protože na přelom října a
listopadu letošního
roku opět chystáme
den otevřených dveří
spolu s malou výstavou obrazů místního
malíře. Program a čas
konání budou včas
upřesněny.

Letos se již tradičně uskuteční také
akce pro děti - ,,Den plný her“. Konat se
bude 29. srpna.
OSOTR se také postupně transformuje z občanského sdružení na očanský
spolek (změna je vynucena novým občanským zákoníkem). Již byly odhlasovány nové stanovy OSOTR a nyní se
bude čekat na novou registraci občanského spolku. Změny nejsou významné, spíše jen kosmetického rázu. Náplň
spolku zůstává stejná, mění se pouze
název z Občanského sdružení pro obvovu tepelského regionu na Občanský
spolek pro obnovu tepelského regionu,
přičemž zkratka a logo zůstávají beze
změny. Po zaregistrování koncem letošního roku budou nové stanovy zveřejněny na našich webových stránkách
(osotr.cz).
Aleš Moravec, předseda OSOTR

OKÉNKO ZŠ
Jarní setkání 1. třídy
Jedno květnové slunečné úterý se konalo Jarní setkání 1. třídy, na kterém
se sešli prvňáččci, jejich sourozenci,
rodiče, prarodiče a příbuzní. Setkání
bylo zaměřeno na Den maminek.
Na úvod na flétnu zahrál Mikuláš
Janoch, potom děti předaly maminkám knihu „Moje maminka“, kterou
ve škole vytvořily. Následovala
vernisáž kreseb maminek.
Pak už následovalo plnění sportovních úkolů, výroba jarních barevných
paletek a mlsání přinesených dobrůtek.
třídní učitelka
		
Světla Ambrožová

Druhá polovina školního roku
Čas prchá jako horská bystřina a než
se stačíte rozkoukat je další rok pryč. A
podobně je tomu i s tím dalším školním. Na konci ledna jsme rozdali vysvědčení a 4 měsíce jsou pryč, než bys
řekl švec.
V únoru se k zápisu dostavili adepti na
prvňáky a z nich s největší pravděpodobností zasedne celkem 15 nových
prvňáčků do nové třídy. Všechny školou realizované akce najdete na školním webu, včetně obsáhlých fotogalerií – www.skola-chodova-plana.com
Mezi dosavadní největší úspěchy tohoto pololetí patří některé mimořádné
výkony našich žáků, za které jim srdečně gratulujeme a věříme, že se stanou
inspirací pro ostatní:
Okresní přírodovědná soutěž Mladý
zahrádkář - 1. místo Samuel Janoch,
3. místo Kateřina Nejedlá
Okresní kolo Odznak všestrannosti
olympijských vítězů - 1. místo Kateřina Ščasnárová, 3. místo Karel Kepl
Okresní kolo matematické soutěže
Klokánek - 1. místo Samuel Janoch
(celkem 672 soutěžících)
Okresní kolo matematické soutěže
Cvrček - 2. místo Luciana Volná (celkem 794 soutěžících)
Okresní kolo Čtenářské soutěže - 2.
místo Samuel Janoch
Štafetový pohár škol okresu Tachov 4. místo družstvo školy (16 žáků)
Fotbalový Mc Donald´s Cup okresní
kolo - 5. místo družstvo školy (10 žáků)

Divadelní představení k Mezinárodnímu dni dětí

Základní škola ve spolupráci se Sportklubem Chodová Planá pořádá
v sobotu 13.6. 2015 zájezd do Divadla kouzel Pavla Kožíška (Líbeznice
u Prahy) na představení Magická
esa - originální kouzelnické vystoupení pro děti a dospělé. S kouzelníkem a
iluzionistou Pavlem Kožíškem prožijeme jeho strhující show, vstoupíme do
světa magie, kouzel a skvělé zábavy.
Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla
Kožíška představí v neočekávaných
rolích přední české modelky. Těšit se
můžeme na čtyřmetrovou skluzavku
času, která promění postavu dospělého člověka v malé dítě, záhadné čtení
myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení kouzelnice z děla a na
řadu dalších velkolepých iluzí plných
perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, modelky Hana Mašlíková / Zuzana
Rosáková a Martina Dvořáková, taneční skupiny Magic Girls a Electric Men.
Jako hosté střídavě vystupují trapnomág Richard Nedvěd / kouzelník Aleš
Březina / footbagová show 6-ti násobného mistra světa Jana Webera / imitátor Petr Jablonský / buble show Matěje
Kodeše / poctivý zloděj Zdenek Polach
a další hosté jako alternace. Cena zájezdu (autobus a vstupenka) 560,-- Kč.
Odjezd v 10°° hodin, představení od
14°° (přibližně 2 hodiny) a po představení návrat Poslední volné vstupenky k
dostání u ředitele školy Mgr. Jana Ambrože.
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HASIČI
Hasičům bylo 140 let
Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané byl založen 20. května 1875
pod názvem Kuttenplan.
Zakladatelem byl přední činitel Albin Kotz a Adolf Pechr. Sbor měl 60
členů a byl součástí okresního hasičského svazu Planá č. 31 a od roku 1894
č. 35, který vznikl 10. 12. 1880.
Ve stanovách, které byly sepsány
5. 7. 1937 se hasiči Chodové Plané
zavázali pomáhat při hašení požárů
a při živelných pohromách v Chodové
Plané a jejím blízkém okolí. Dále se
rozhodli spolupracovat s Okresním
sborem hasičů. Další povinnosti a
práva hasičů, jejich činnost a organizace sboru se zásadně neliší od současnosti.
Ustavující schůze se konala 7. 9.
1937 v hostinci Bräuhausschenke v
Chodové Plané.
Seznam funkcionářů sboru z 8. 9. 1937
byl: vedoucí Josef Hederer (kolář),
jeho zástupce Alfred Zwerenz (tesař),
vedoucí kanceláře Heinrich Rauwolf
(stolař), jeho zástupce Anton Felbinger
(řidič), účetní Willibald Tonka (strojař),
jeho zástupce Johann Gleissner (sklepmistr), vedoucí žebříku Walter Haberzettl (vrchní sklepník), jeho zástupcem
Franz Bauer (pronajímatel aut), vedoucí stříkačky Karl Reichl (zámečník),
jeho zástupce Josef Meindl (zedník),
vedoucí sanity Johann Kohl (nádeník),
jeho zástupcem Karl Kraus (nádeník),
revizoři byly Josef Kaiser (pronajímatel
aut) a Josef Dobner (sládek). Všichni
pánové bydleli v Chodové Plané.

První slavnostní přehlídka sboru
v Chodové Plané se konala dne 16. 4.
1938 v 19 hodin.
Výše uvedená historie sboru dobrovolných hasičů v Chodové Plané je
opisem podkladů dostupných v archivu muzea. Více informací se, bohužel, nezachovalo. O historii by se dalo
diskutovat do nekonečna, neboť sbor
za dobu svého založení měl mnoho
radostných i smutných událostí, o kterých bychom mohli psát sáhodlouhé
články. Samozřejmě, že po 140 letech
se mnohé změnilo a proto je zajímavé
se pohlédnout do historie, třeba jak
vedli sbor naši zakladatelé, jaká byla
tehdejší hasicí technika atd..
Dovolte mi, abych vás touto cestou
pozval na oslavy 140 let založení sboru
dobrovolných hasičů v Chodové Plané,
které se budou konat 20. června 2015
v areálu nádvoří místního zámku.
Sraz se v uvedený den uskuteční
v 10:00 hodin u hasičské zbrojnice.

Do 12:00 hodin bude probíhat den
otevřených dveří a prohlídka celého
zázemí hasičů, které asi málokdo zná.
Ve 12:15 hod. se můžete za doprovodu
mažoretek a dechové hudby Daliborka
zúčastnit průvodu a spanilé jízdy hasičských vozidel a následně se přesunout
do prostor zámku, kde bude probíhat
bohatý kulturní program. V době uzávěrky vydání REGENTU nebyl program
zcela úplný a proto vás budeme o jeho
podrobnostech informovat později
na zveřejněných plakátech. Z dalšího
uvádím, že bude vystavena historická
i moderní hasičská technika, budete
moci shlédnout ukázky IZS , účastnit
se soutěží pro děti, pro které je připraven i skákací hrad. Přislíbena je účast
zpívajícího hasiče Dana Moravského
z Jihlavy. Od 21:00 hod. bude hrát k
tanci i poslechu skupina BABAHET. Po
celou dobu akce bude zajištěno výtečné občerstvení.
Budeme se těšit na vaši návštěvu

Srdečně Vás zvu na

oslavy 140 let

založení sboru dobrovolných
hasičů v Chodové Plané
dne 20. 6. 2015
v areálu nádvoří místního zámku.

velitel jednotky Václav Zimák
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sportklub
Chodová Planá z.s.
V prvních pěti měsících letošního
roku Sportklub Chodová Planá
jako každoročně uspořádal již několik sportovních a kulturních akcí
pro občany Chodové Plané. V únoru jsme uspořádali již
9. maškarní ples, kde se sešlo 86 masek a pouze 3 plesající bez masky. Vítěznou maskou celého večera návštěvníci
zvolili Hurvínka, v jednotlivých kategoriích potom zvítězili:
jednotlivci Hurvínek, dvojice Hroznové víno, skupina Housenka Lenka. Kulturní akce pokračovaly uspořádáním již
21. ročníku Plesu sportovců, kde zahrála k tanci a poslechu
kapela Janny c.z. z Plzně, vystoupil zde sedminásobný mistr
světa ve footbagu Honza Weber a zazpíval Richard Tesařík,
člen legendární skupiny Yo – Yo Band, který spolu s předsedou Sportklubu Tomášem Marcinem předal také ceny
nejlepším sportovcům obce za rok 2014. V ženské kategorii
se umístila na 3. místě Simona Hlačíková, na 2. místě Jitka
Koisová a na místě 1. Mirka Suková. Mezi muži kralovali na
místě 3. Zdeněk Pokorný, na 2. místě Jirka Straka a zvítězil
Tonda Krejčí.
Ze sportovních akcí bylo uspořádáno plavání, pétanque a
minigolf. V plaveckých disciplínách v bazénu ve Waidenu
se nejlépe dařilo Lucii Pokorné a Tomáši Marcinovi. V pétanque i v minigolfu zvítězila Hana Fišáková a Stanislav Janoch.

Tenis družstev 16.května 2015
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal tradiční turnaj družstev. Tentokrát se nezúčastnilo žádné družstvo z jiného města. Hrála tři domácí družstva přihlášená
do okresní soutěže Davis cup a k nim se přidalo družstvo
veteránů, které v této soutěži loni skončilo. Hrálo se systémem každé družstvo s každým, vždy dvě dvouhry a jedna čtyřhra, každé utkání na jeden set. Tradiční zvláštností
bylo konečné vyhodnocení nikoli podle počtu vítězství,
ale podle rozdílu všech gamů. Podle očekávání vyhrálo
družstvo A ve složení Jiří Rožumberg, Jiří Kuzmík a Antonín
Krejčí (skóre gamů +19). Druhé místo obsadilo nově vytvořené družstvo žen ve složení Mirka Suková, Lucie Kolihová,
Štěpánka Skácelová a Anička Suková (+12). Třetí skončili
veteráni Jiří Straka, Štefan Kapolka a Jiří Bařák (-4). Poslední
místo obsadilo družstvo C, kterému se ve druhém utkání
zranil nejlepší hráč Libor Hlačík. Turnaj dohráli pouze Saša
Suk, Zdeněk Pokorný a Radek Dlouhý (skóre -17). Po turnaji
se konala oslava 40-tých narozenin předsedy oddílu Libora
Hlačíka.
A proti ženám 13:11
(Kuzmík - Skácelová 1/6, Krejčí - Kolihová 6/3,
Kuzmík, Rožumberg - M. Suková, A. Suková 6/2)

Veteráni proti C 17:12
(Straka - Dlouhý 6/1, Bařák - Pokorný 7/5,
Kapolka, Bařák - Hlačík, Suk 4/6)
A proti C 18:4
(Kuzmík - Dlouhý 6/0, Rožumberg - Pokorný 6/4,
Kuzmík, Rožumberg - Suk, Pokorný 6/0)
Ženy proti veteránům 18:12
(M. Suková - Straka 6/7, Skácelová - Bařák 6/1,
Kolihová, A. Suková - Straka, Kapolka 6/4)
A proti veteránům 16/13
(Rožumberg - Kapolka 4/6, Krejčí - Bařák 6/3,
Kuzmík, Rožumberg - Straka, Kapolka 6/4)
C proti ženám 13:11
(Suk - Skácelová 1/6, Dlouhý - A.Suková 6/4,
Pokorný, Dlouhý - A. Suková, M. Suková 6/1)

			

Zapsal Jiří Straka 21.5.2015
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Golfový klub se činí

Golfový klub Chodová Planá uspořádal letos již tři venkovní turnaje pro veřejnost. První se konal 12. dubna na cvičném hřišti Zádub a zvítězili Jiří Straka a Zuzana Brűmmerová. Druhý turnaj byl v Alfrédově. Mezi muži opět zvítězil Jiří
Straka a mezi ženami byla nejlepší Dana Zemanová. Naposledy se golfisté sešli 15. května v Teplé. Tentokrát vyhráli
František Brůžek a Alena Provazníková. Průměrná účast na
turnajích byla 19 hráčů.

V loňském roce začal klub budovat tréninkové odpaliště a klubovnu s trenažerem na konci Výškovské ulice. Nyní
se úpravy blíží dokončení a v brzké době se má slavnostně
otevřít. Cvičné odpaliště neboli driving je již možno využívat a zájemci se mohou přihlásit u jednatele klubu Tomáše
Marcina, telefon 731 044 037.
				

Zapsal Jiří Straka

Golfový klub plánuje letos pořádat ještě 14 turnajů.
30. května Zádub - od 16 hodin,
12. června Alfrédov,
18. června Teplá,
3. července - Zádub - smíšené dvojice,
10. července - Teplá,
21. července - Sokolov,
7. srpna Teplá,
11. srpna Alfrédov,
28. srpna Zádub, 4. září - Teplá,
13. září Zádub - turnaj pro děti,
18. září Zádub - turnaj družstev,
2. října Teplá - turnaj Masters,
17. října Chodová Planá - víceboj.

SLAVOJ CHODOVÁ PLANÁ
- FOTBAL
Jak všichni víme, tak se našim klukům
podařil v minulé sezóně husarský kousek. Po dlouhých 25 letech se hráčům
podařilo vykopat 1. A třídu. Naši chlapci vstoupili do soutěže nevyrovnanými
výkony a po zásluze jim po podzimní
části patřilo 15. místo.
Během zimní přípravy došlo k reorganizaci fotbalového vedení.
Do fotbalového výboru byli zvoleni:
Bohuslav Soukup, David Hanko a Ladislav Buday. Ten je zároveň prezidentem klubu.Následně byla výbrána
nová trenérská dvojice. Hlavním trenérem se stal Sáša Suk a hrajícím asistentem Jiří Abramčuk. Vedoucím mužstva
je Václav Spour, sekretářem zůstává
Milan Brůžek, kterému bude pomáhat
Zdeněk Kutička. Zimnní příprava začala 5. Ledna, a hoši trénovali jak v Chodové Plané, tak i společně s borci divizních Mariánek na tamní umělé trávě.
V tomto období se také pilně snažil
managment mužstva a výsledkem jejich práce je příchod dvou kvalitních
fotbalistů: Petr Ščasnár (FK Planá), Zdeněk Rolko (ZČE Plzeň). Náš tým naopak
opustil Lukáš Černohorský (ukončení
hostování).

A mužstvo
Jaro 2015 - výsledky:
Nýřany - Slavoj: 1:1, Slavoj - Chodský
Újezd: 1:4, Žichovice - Slavoj: 2:3, Slavoj
- Křimice: 1:1, Mýto - Slavoj: 3:2, Slavoj
- Nýrsko: 1:0, Doubravka B - Slavoj: 2:2,
Svéradice - Slavoj: 5:2, Slavoj - Stod:
0:1, Nepomuk - Slavoj: 3:3 (PK: 3:4), Slavoj - Staňkov: 4:2
Trenér A mužstva:
Sáša Suk
Hráče jsem převzal v zimní přípravě,
která byla relativně optimální. Hráči
měli chuť trénovat, a pro mě to bylo
zajímavé. Nejdříve jsme se společně
seznamovali a mým prvotním cílem
bylo vytvořit výbornou partu, která
bude táhnout za jeden provaz a aby si
navzájem vážili jeden druhého. To se
nám myslím podařilo. V tomto ohledu
jsem s mými „ zlatíčky“ spokojen.
Jsem ale rozhořčen z našich výpadků
ve výkonech. Jednou hrajeme dobře
a jindy naopak. Něco si v kabině řekneme a na hřišti se děje přesně opak.
Jsou jako „pampelišky“. Chci hrát fotbal
především pro lidi. Do budoucna bych
chtěl do mužstva přivést ještě dvě posily. Už mám někoho vyhlídnutého,
neprozradím však jména. Jen to, že to
bude vystužení obrany a útoku.
Na závěr bych chtěl říci, že se snažím
Slavoj propagovat a že se to i daří. Jsem
rád, že v poslední době vycházíme i s

obcí. Mé poděkování patří především
starostovi Ctiradu Hiršovi a všem naším sponzorům, kteří Slavoj podporují. Nesmíme však zapomenout ještě
na projekt týkající se žáků, který jsme
nedávno rozjeli: SPORT ANO, DROGY
NE!!!
		
B-Mužstvo nadále vede Stanislav
Kunc - mužstvo hraje IV třídu a po kvalitních výkonech jim po podzimu patřilo 4 místo. Na jaře je čeká playoff.
Jaro 2015 - výsledky:
Slavoj - Ctiboř: 3:2, Vranov - Slavoj: 5:0,
Slavoj - Vranov: 2:1
Trenér B mužstva: Stanislav Kunc
Když jsem u B mužstva jako trenér
začínal, tak jsem si řekl, že to bude především přínos pro A mužstvo a kluci
z béčka se pro áčko vykopou. S výsledky jsem po podzimní části spokojen.
Máme samé plusové body. Mrzí mě
ale, že lidé co si nechali udělat registrace nechodí. (A takových je hodně). Jak
všichni víte, tak postoupit určitě nechceme. Byl by to pro nás veliký skok.
V budoucnu musíme také přehodnotit
situaci, zda B mužstvo bude pokračovat či nikoliv. Těm, co chodí pravidelně,
bych chtěl poděkovat. Díky patří ale
především těm hráčům, kteří nás na
venkovní zápasy vozí svými auty.
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Přípravka :
V minulém roce se také zlepšila práce s našimi nejmenšími fotbalisty. V
současné době má kádr 22 hráčů. Obrovskou zásluhu na tom mají trenéři :
Ruda Ovčačík, Pavel Chval, Václav Benedikt, Karel Petrželka ml. a Jan Plecitý
ml.. Vedoucím mužstva je Luboš Matys.
Veliké díky samozřejmě patří také rodičům a všem těm, co s dětmi jakýmkoliv
způsobem pomáhají. Během podzimu
se žáčci zúčatnili 6 turnajů a nezaháleli ani v zimě. Skvělý výkon předvedli
na halovém turnaji v Tachově.
2. Května se ve Stráži uspořádal
1. turnaj druhé části fotbalové sezóny.
Přihlášeno bylo 11 týmů starších přípravek a 6 týmů minipřípravek. Slavoj
na turnaj vyrazil se šestnáctičleným
týmem.
Ročník 06 odehrál postupně zápasy
proti Přimdě (1:7 - branka: Matys Matyáš), Tachovu (0:7), Plané (2:2 branky:
Šuta 2x). V zápase o umístění hráči sehráli dvojzápas s Kostelcem. První vyhráli 4:2 (branky: Šuta Patrik 3x, Černý
Dominik). Ve druhém zápase remizo-
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vali 2:2. Ročník 06 tak nakonec skončil
na 10. místě. Sestava: Kotlařík, Matys,
Hirš, Černý, Šuta, Abramčuk, Henych,
Janoch.
Ročník 08 se hrál systémem každý
s každým. Žáci postupně sehráli své
zápasy proti Plané (0:2), Stříbru (0:3),
Tachovu A (0:3), Tachovu B (4:3 branky: Havlík Patrik 3x, Zimák Jakub), a
Rozvadovu (4:0 branky Matys Matyáš
3x, Zítka). Výborné výkony v brance
podával celý den Kotlařík, který byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.
Sestava: Kotlařík, Matys, Havlík P., Zimák, Henych, Bobek P., Bobek J., Šuta,
Zítka, Zlatník, Rapšo, Havlík V.
Následující turnaje:
30.5. - Stříbro, 7.6.- Chodová Planá.
Nastávající akce pořádané Fotbalovým
oddílem Slavoj Chodová Planá:
Memoriál Miroslava Pelána - turnaj starých gard (červenec)
Memoriál Vojtěcha Nemce, Jana Plecitého a Josefa Voráčka - Muži (1.8.2015)

Sport ano, drogy ne!!!
Tělovýchovná jednota Slavoj v současné době vytváří projekt pro naše děti
a mládež v Chodové Plané. V této době
jednáme s městysem Chodová Planá, se
základní školou a s dalšími partnery. Oddíly tělovýchovné jednoty se domluvily
na spolupráci v tomto projektu, jehož cílem je celoroční vyžití dětí v oddílech TJ.
Chceme jít cestou upřímnou a poctivou.
Hlavním obsahem projektu jsou
následující body:
1. Výchova kvalifikovaných trenérů pro
sporty provozované v naší TJ. V současné
době je stav práce s mládeží následující:
Ve fotbalu máme 25 dětí a k nim 4 trenéry a 2 vedoucí.
V tenisu máme 41 dětí a 5 trenérů.
Ve florbalu máme 22 dětí, 3 trenéry a 1
vedoucího.
Ve stolním tenisu máme 5 dětí a 1 trenéra
2. Zlepšit materiální a finanční podmínky pro sportovní činnost dětí. Jedná se
o nákup sportovních potřeb, financování dopravy, zajištění letních sportovních
táborů, finanční odměny trenérům a podobně. V současné době také prosazujeme rekonstrukci sportovního areálu.
3. Spolupracovat s dalšími sportovními
subjekty. Chceme rozvíjet spolupráci se
Sportklubem Chodová Planá při pořádání sportovních akcí pro děti a mládež.
Ve fotbalu chceme rozšířit stávající spolupráci s okolními obcemi také na mládež. V tenisu se připravuje společné mládežnické družstvo s Planou.
Tento projekt je dlouhodobá záležitost. Cílem je nejen zlepšit sportovní výsledky mládeže, ale především
správnou výchovou dát lepší život našim dětem.
		
Sáša Suk
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ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem občasníku, je možné jej podat
na Úřadě městyse kdykoli během pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní, kulturní, zájmové
nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru či akci, kterou pořádáte, přijďte, přineste napsaný text či jeho
elektronickou podobu.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 22. 8. 2015. Toto číslo vychází 8. 6. 2015.
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková Tisk Marieprint s.r.o. - tiskárna Kňourek Planá, tel.: 777 860 151
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